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Cereri Mărci publicate în BOPI nr 6/2012/saptamana 25
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 G 2012

00001
20.06.2012 ASOCIATIA VITICOLA VIN DE

SÂNTIMREU CRAMA UR
SÂNTIMREU

2 M 2012
03365

18.06.2012 MIHAI MOTICICA EXTREME VODCA

3 M 2012
03666

14.06.2012 S.C. AGROLAND BUSINESS
SYSTEM S.R.L.

Puiul rustic

4 M 2012
03782

14.06.2012 S.C. BUON GIORNO S.R.L. Patiseria BOMBASTICO Franchise

5 M 2012
03889

15.06.2012 GHEORGHE LAURENTIU LACTATE DE BANEASA

6 M 2012
03890

14.06.2012 AHMAD SAAD HELIOS

7 M 2012
03891

14.06.2012 STEPHANE CABRERA BIGGER'S BETTER BOXING.BB
Created by Stephane CABRERA

8 M 2012
03892

14.06.2012 S.C. PHARMEXPRESS S.R.L. YesToSex

9 M 2012
03893

14.06.2012 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

TOTTI CAFFE designing coffee
rituals

10 M 2012
03894

14.06.2012 S.C. OZONE LABORATORIES
PHARMA S.A.

Entran in

11 M 2012
03895

14.06.2012 S.C. ASISOFT S.R.L. ZOO.RO

12 M 2012
03896

14.06.2012 S.C. LEO BURNETT & TARGET
S.A.

secundă-viaţă

13 M 2012
03897

14.06.2012 PRICOP GABRIEL NICOLAE MEN IN BLACK COMING FROM
BELOW THE LINE

14 M 2012
03898

14.06.2012 FUNDATIA HORIA HULUBEI VIP FHH Digest J.Nanomat.Biostr.

15 M 2012
03899

14.06.2012 FUNDATIA HORIA HULUBEI VIP FHH J.Ovonic.Res.

16 M 2012
03900

14.06.2012 FUNDATIA HORIA HULUBEI VIP FHH Chalc.Lett.

17 M 2012
03901

14.06.2012 S.C. AEROCENTER S.R.L. aerocenter aer de vacanţă

18 M 2012
03902

14.06.2012 ORASUL CISNADIE Fotbal Club Cisnădie
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19 M 2012
03903

14.06.2012 S.C. LIVADA ADVERTISING
S.R.L.

FIELDCANDY CAMPING

20 M 2012
03904

14.06.2012 S.C. AGRANA ROMANIA S.A. FRUCTINVERT

21 M 2012
03905

14.06.2012 S.C. AGRANA ROMANIA S.A. BONFEED

22 M 2012
03906

14.06.2012 S.C. FRULEX S.A. FRULEX DEJ

23 M 2012
03907

14.06.2012 S.C. KEY ACCOUNT
CONSULTING S.R.L.

Velopedia

24 M 2012
03908

14.06.2012 TEODORA POHOAŢĂ Adevărul despre succes

25 M 2012
03909

14.06.2012 S.C. BERFIN GRUP S.R.L. yakup's collection

26 M 2012
03910

14.06.2012 MONSTER ENERGY
COMPANY

MONSTER REHABITUATE

27 M 2012
03911

14.06.2012 ASOCIATIA JUNIOR
ACHIEVEMENT ROMANIA

BIZZ Factory

28 M 2012
03912

14.06.2012 S.C. RIGK SOCIETATE
PENTRU PRELUAREA
AMBALAJELOR INDUSTRIALE
SI COMERCIALE DIN PLASTIC
S.R.L.

RECSEMINCER

29 M 2012
03913

14.06.2012 S.C. MERIDIAN AGROIND
S.R.L.

BACIUL Produse lactate Româneşti

30 M 2012
03914

15.06.2012 S.C. ELGOM S.R.L. ELGOM

31 M 2012
03915

15.06.2012 S.C. VDN-SECURITY S.R.L. VDN SECURITY

32 M 2012
03916

15.06.2012 BANCA NATIONALA A
ROMANIEI

NBR NATIONAL BANK OF
ROMANIA

33 M 2012
03917

15.06.2012 BANCA NATIONALA A
ROMANIEI

BNR BANCA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI

34 M 2012
03918

15.06.2012 RUS VIOREL

35 M 2012
03919

15.06.2012 P.F. MURARESCU MARIA MUGURI DE TEZAUR

36 M 2012
03920

15.06.2012 P.F. MURARESCU MARIA MOSTENITORII
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37 M 2012
03921

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE PM

38 M 2012
03922

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE TESTERS

39 M 2012
03923

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE SUPPORT
SPECIALISTS

40 M 2012
03924

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP

41 M 2012
03925

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE ANALYSTS

42 M 2012
03926

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE ARCHITECTS

43 M 2012
03927

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE DEVELOPERS

44 M 2012
03928

15.06.2012 S.C. TEAMNET
INTERNATIONAL S.A.

Team UP KNOWLEDGE &
PRACTICE

45 M 2012
03929

15.06.2012 S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L. samdam SOLUTIONS

46 M 2012
03930

15.06.2012 S.C. PRINTMASTERS S.R.L. PRINTMASTERS

47 M 2012
03931

15.06.2012 DRAGHICI CATALIN
DRAGHICI DANIEL
DRAGOMIR MIHAI LAURENTIU

COLOR

48 M 2012
03932

15.06.2012 S.C. DACIA PLANT S.R.L. BRÂNCĂ ALBĂ

49 M 2012
03933

15.06.2012 S.C. DACIA PLANT S.R.L. BRÂNCĂ GALBENĂ

50 M 2012
03934

15.06.2012 BARINA GABRIEL
BREBU SEBASTIAN
CÎMPEAN ANDREI
PAROS ALFRED CIPRIAN
ISTODORESCU ADRIAN

THE CASE

51 M 2012
03935

15.06.2012 S.C. NETVOLT S.R.L. NETVOLT Universul electricelor

52 M 2012
03937

15.06.2012 S.C. IDEBA CONSULTING
S.R.L.

MATTINA CAFFE dă savoare
dimineţilor tale
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53 M 2012
03938

15.06.2012 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
MUNICIPAL DINAMO ONESTI

FOTBAL CLUB MUNICIPAL
DINAMO ONEŞTI

54 M 2012
03939

15.06.2012 SERAPHIM MEDIA GROUP România 9 Tv

55 M 2012
03940

15.06.2012 SERAPHIM MEDIA GROUP R9 TV

56 M 2012
03941

15.06.2012 SERAPHIM MEDIA GROUP Televiziunea România 9

57 M 2012
03942

15.06.2012 S.C. TEHNOERG S.A. TE TEHNOERG S.A.

58 M 2012
03943

15.06.2012 S.C. FER.KO S.R.L. fer.ko Producător de saune şi
accesorii pentru saune

59 M 2012
03944

15.06.2012 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

mărgăritar

60 M 2012
03945

15.06.2012 S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA
ALBA

MYSTERIUM TR + SB

61 M 2012
03946

15.06.2012 S.C. PROMOTION S.R.L.
FILIALA BLAJ

DRĂGĂLAŞE PĂHĂRELE

62 M 2012
03947

15.06.2012 S.C. PROMOTION S.R.L.
FILIALA BLAJ

DRĂGĂLAŞE PĂHĂRELE

63 M 2012
03948

15.06.2012 CSERVENSCHI
SIMONA-MALVINA

MALVENSKY

64 M 2012
03949

15.06.2012 VIOLET ADVERTISING S.R.L. POIANA URBANĂ

65 M 2012
03950

15.06.2012 ANDREI FLORIN MIRCEA

66 M 2012
03951

15.06.2012 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

Cel mai mare karaoke din România!

67 M 2012
03952

15.06.2012 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

FORZA ZU

68 M 2012
03953

18.06.2012 ALBERTO CERDA MICO TOUR T.V.

69 M 2012
03954

18.06.2012 ALBERTO CERDA MICO BORDER PRICE

70 M 2012
03955

18.06.2012 S.C. TOPI IMPORT EXPORT
S.R.L.

UN PRODUS DE NOTA 11 FĂINĂ
ALBĂ DE GRÂU 000

71 M 2012
03956

18.06.2012 S.C. GUARD EXPRES S.R.L. GEX GUARD EXPRES
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72 M 2012
03957

18.06.2012 OLTEANU MIOARA-NICOLETA
CARUNTU BOGDAN

ROMANIA YOU SIMPLY LOVE IT
Dracoola

73 M 2012
03958

18.06.2012 GERGELY MARIA CARMEN DREAMS of kids

74 M 2012
03959

18.06.2012 LUPU GABRIELA MATH EXPERIENCE

75 M 2012
03960

18.06.2012 BADESCU EMIL STEFAN ACCEDIO

76 M 2012
03961

18.06.2012 S.C. EFES BEER S.R.L. WEINGRARTEN ROSE - VIATA
SATULUI

77 M 2012
03962

18.06.2012 S.C. EFES BEER S.R.L. WEINGRARTEN ALB VIATA
SATULUI

78 M 2012
03963

18.06.2012 S.C. SEA BELL TRADING S.R.L. VERO GUSTO

79 M 2012
03964

18.06.2012 S.C. COSMOPOLITAN
TRADING S.R.L.

HED

80 M 2012
03965

18.06.2012 S.C. GRAND POWER
INVESTMENT S.R.L.

Grand Power

81 M 2012
03966

18.06.2012 S.C. GRAND POWER
INVESTMENT S.R.L.

GRAND POWER INVESTMENT

82 M 2012
03967

18.06.2012 STAN VICTORINA FES Fundaţia Edelweiss Sibiu

83 M 2012
03968

18.06.2012 TEISI WILHELM AURELIAN Reality Turism

84 M 2012
03969

18.06.2012 IACOB RAZVAN CRISTIAN IpaNera

85 M 2012
03971

18.06.2012 S.C. AGILIO SOFT S.R.L. agilio programming the future

86 M 2012
03972

18.06.2012 SCHIPOR LAURENTIU-VASILE SPIRIDUSII

87 M 2012
03973

18.06.2012 S.C. DACOTRANS
INTERNATIONAL S.R.L.

DACOTRANS INTERNATIONAL

88 M 2012
03974

18.06.2012 S.C. URANIA FARM S.R.L. FARMACIA PRIMA

89 M 2012
03975

18.06.2012 S.C. ON AIR STUDIO S.R.L. ON AIR Studio

90 M 2012
03976

18.06.2012 GIUGLEA BOGDAN CHRIS OLIVER
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91 M 2012
03977

18.06.2012 S.C. COSMO PHARM S.R.L. Q10 MEGA Ubiquinol

92 M 2012
03978

18.06.2012 S.C. COSMO PHARM S.R.L. Q10 ULTRA Ubiquinol

93 M 2012
03979

18.06.2012 S.C. STAR STONE S.R.L. STAR STONE

94 M 2012
03980

18.06.2012 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. TOTO Căţeluşul tău drăgălaş

95 M 2012
03981

18.06.2012 TJK MACHINERY (TIANJIN)
CO., LTD

TJK

96 M 2012
03982

18.06.2012 PFA TANASE IRINA-ANCA CIPHER

97 M 2012
03983

18.06.2012 VADUVA NICOLAE JAPONA PRIMERA QUARTZ

98 M 2012
03984

18.06.2012 VADUVA NICOLAE DOMOTEC

99 M 2012
03985

18.06.2012 VADUVA NICOLAE RAM QUALIFIED QUARTZ

100 M 2012
03990

19.06.2012 S.C. DACOMAR PLUS S.R.L. NUTRIPLANT

101 M 2012
03991

19.06.2012 CONSTANTIN SERBAN
GHEORGHE

pretul zilei

102 M 2012
03992

19.06.2012 S.C. INCREDIPET S.R.L. INCREDIPET

103 M 2012
03993

19.06.2012 S.C. WEBECOM S.R.L. webecom

104 M 2012
03994

20.06.2012 S.C. COMGABY MOLN S.R.L. magnolia.ro

105 M 2012
03995

19.06.2012 S.C. COMESAD RO S.R.L. COMESAD

106 M 2012
03996

19.06.2012 S.C. COMGABY MOLN S.R.L. MAGNOLIA

107 M 2012
03997

19.06.2012 S.C. INK PINK S.R.L. tihna numai numai bine

108 M 2012
03998

19.06.2012 S.C. COROLA ROSA S.R.L. roua

109 M 2012
03999

19.06.2012 CONSTANTINESCU SILVIU
LAURENTIU

ELITEPHARM

110 M 2012
04000

19.06.2012 S.C. PASION SERVICE S.R.L. pasion service Logistics &
Maintenance
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111 M 2012
04001

19.06.2012 S.C. HI-TECH DESIGN S.R.L. PASTELLE Pour Femme

112 M 2012
04002

19.06.2012 S.C. ALMA PARCHET
NATURAL S.R.L.

Alma parchet natural

113 M 2012
04003

19.06.2012 S.C. PROFEX UNICO S.R.L. PROFEX UNICO

114 M 2012
04004

19.06.2012 S.C. PROFEX UNICO S.R.L. PROFEX UNICO MUSTAR
ARGESELU

115 M 2012
04005

19.06.2012 RADU DOREL LIVIU Rom CERMED

116 M 2012
04006

19.06.2012 S.C. ELITON TRANS S.R.L. Eliton Trans International Transport

117 M 2012
04007

19.06.2012 S.C. ROCATIL PIESE DE
SCHIMB S.R.L.

ROCATIL

118 M 2012
04008

19.06.2012 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CE ÎŞI DORESC FEMEILE

119 M 2012
04009

19.06.2012 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

CE ÎŞI DORESC FEMEILE

120 M 2012
04010

19.06.2012 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

BĂNEASA

121 M 2012
04011

19.06.2012 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

SPITALUL BĂNEASA AL REŢELEI
PRIVATE DE SĂNĂTATE

122 M 2012
04012

19.06.2012 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

SPITALUL BĂNEASA

123 M 2012
04014

19.06.2012 S.C. PREFERA FOODS S.A. Crăişor

124 M 2012
04015

20.06.2012 S.C. TRUSTMED S.R.L. TrustMed

125 M 2012
04016

20.06.2012 CIOCEANU MARIAN PRODUS RECOMANDAT DE BIO
ROMÂNIA

126 M 2012
04017

20.06.2012 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

România TV NEWS

127 M 2012
04018

20.06.2012 S.C. RTV SATELLITE NET
S.R.L.

România TV

128 M 2012
04019

20.06.2012 S.C. GIST S.R.L. get the GIST

129 M 2012
04020

20.06.2012 UNIUNEA CERCETASILOR
MAGHIARI DIN ROMANIA

CSERKESZ
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130 M 2012
04021

20.06.2012 ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA
RESPONSABILITATII SOCIALE
A COMPANIILOR

CUMPĂRĂ RESPONSABIL
ASOCIATIA PENTRU
PROMOVAREA
RESPONSABILITATII SOCIALE A
COMPANIILOR

131 M 2012
04022

20.06.2012 S.C. OTZ CENTRAL S.R.L. OTZ enjoy logistics

132 M 2012
04023

20.06.2012 S.C. ANTIC HOROLOGIVM
S.R.L.

HOROLOGIVM

133 M 2012
04024

20.06.2012 S.C. VLAMIR IMPEX S.R.L. VLAMIR SOLAR

134 M 2012
04025

20.06.2012 POPESCU LAVINIA TERRA ROSA

135 M 2012
04026

20.06.2012 S.C. LAC ASTACUS S.R.L. COMPLEXUL LACUL RACILOR

136 M 2012
04027

20.06.2012 ASOCIATIA SEAWOLVES SEAWOLVES MC, ROMANIA

137 M 2012
04028

20.06.2012 S.C. ELTRA LOGIS S.R.L. EltraLogis

138 M 2012
04029

20.06.2012 ANDRONIC GRUIA-VASILE total - ziarul de anunţuri braşovene
total24.ro

139 M 2012
04030

20.06.2012 S.C. KRAFTMANN
CONSULTING S.R.L.

ResQR

140 M 2012
04031

20.06.2012 S.C. KRAFTMANN
CONSULTING S.R.L.

petfile

141 M 2012
04032

20.06.2012 S.C. TRANSVITAL COSMETICS
S.R.L.

SKIN GUARD

142 M 2012
04033

20.06.2012 S.C. ALLCHIM PREST SERV
S.A.

ALLCHIM PREST SERV S.A.

143 M 2012
04034

20.06.2012 S.C. ELEGANCE CAR TAXI
S.R.L.

ELEGANCE TAXI

144 M 2012
04035

20.06.2012 S.C. FORT TURIS GUARD
S.R.L.

FORT TURIS GUARD

145 M 2012
04036

20.06.2012 CERNAT ANISIA GABRIELA simigerie LUCA

146 M 2012
04037

20.06.2012 S.C. URSUS BREWERIES S.A. URSUS RADLER

147 M 2012
04038

20.06.2012 S.C. URSUS BREWERIES S.A. TIMIŞOREANA RADLER
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148 M 2012
04039

20.06.2012 S.C. URSUS BREWERIES S.A. CIUCAŞ RADLER

149 M 2012
04040

20.06.2012 SABMILLER INTERNATIONAL
B.V.

REDD'S RADLER

150 M 2012
04041

20.06.2012 S.C. FEYA SERVICE SEWING
S.R.L.

MINERVA

151 M 2012
04042

20.06.2012 CIOMÂRTAN ALEXANDRU
ANGHEL DIANA LAURA

THE HERBALIST

152 M 2012
04043

20.06.2012 FUNDATIA BONA PRAXIS bona praxis

153 M 2012
04044

20.06.2012 GOLDEN BRANDS LIMITED Primo pufuleţi

154 M 2012
04045

20.06.2012 GOLDEN BRANDS LIMITED Primo chips

155 M 2012
04048

20.06.2012 IOSIF IOANA MARIA
JANSEN BUTA CRISTINA

Transylvanian Charms

156 M 2012
04049

20.06.2012 FUNDATIA CONSTANTIN
POPECI

FORUMUL economic regional
Oltenia

157 M 2012
04050

20.06.2012 OPEN ENGLISH, LLC OPENENGLISH

158 M 2012
04051

20.06.2012 WEIQUN CONCEPT S.R.L. ALAY ailaiyi
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(210) M 2012 03365
(151) 18.06.2012
(732) MIHAI MOTICICA, Str. Horia nr.

41, Judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) ACSINTE PAULA - ADRIANA, Str.
Maior Coravu Ion nr. 1-7, bl. C4, sc.B,
ap. 85, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

EXTREME VODCA

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
alb

  
(531) Clasificare Viena:030114; 270509;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03666
(151) 14.06.2012
(732) S.C. AGROLAND BUSINESS

SYSTEM S.R.L., Str. Gării nr. 14,
judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  C E C I U
GABRIELA-CONSULTANTA IN
DOMENIUL PROPRIETATII
INTELECTUALE,  Str .Mart i r
L e o n t i n a  B a n c i u  n r
6 , s c . A , a p . 1 1 0 , j u d . T i m i ş ,
TIMIŞOARA

(540)

Puiul rustic

(591) Culori revendicate:alb, galben, bej,
maro

(531) Clasificare Viena:030703; 270502;
270508; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03782
(151) 14.06.2012
(732) S.C. BUON GIORNO S.R.L., Şos.

Borşului nr. 45, judeţul Bihor, 410605,
ORADEA ROMANIA 

(540)

Patiseria BOMBASTICO Franchise

(591) Culori revendicate:auriu, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină şi preparate de cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03889
(151) 15.06.2012
(732) GHEORGHE LAURENTIU, Str.

Trandafirilor nr. 106, bl. 5, ap. 5,
judeţul Constanţa, , BANEASA
ROMANIA 

(540)

LACTATE DE BANEASA

(591) Culori revendicate:albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:020109; 270501;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a lapteluişi a
produselor lactate (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03902
(151) 14.06.2012
(732) ORASUL CISNADIE, Piaţa

Revoluţiei nr. 1, judeţul Sibiu,
555300, CISNĂDIE ROMANIA 

(540)

Fotbal Club Cisnădie

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru
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  (531) Clasificare Viena:030122; 210301;
240921; 290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale şi sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03890
(151) 14.06.2012
(732) AHMAD SAAD, Str. Doamna Ghica

nr. 18, bl. 3 bis, sc.1, et. 2, ap. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HELIOS

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Deodorant de cameră, şerveţele igienice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03903
(151) 14.06.2012
(732) S.C. LIVADA ADVERTISING

S.R.L., Aleea Valea Bujorului nr. 1,
bl. D9, sc. A, ap. 1, sector 6, 061927,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FIELDCANDY CAMPING

(531) Clasificare Viena:070311; 260323;
270501;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03908
(151) 14.06.2012
(732) TEODORA POHOAŢĂ, Bdul.

Constructorilor nr. 15, sc. 3, et. 4, ap.
60, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Adevărul despre succes

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03904
(151) 14.06.2012
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,

Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

FRUCTINVERT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03905
(151) 14.06.2012
(732) S.C. AGRANA ROMANIA S.A.,

Şoseaua Străuleşti, nr.178-180, sector
1, 013339, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BONFEED

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03909
(151) 14.06.2012
(732) S.C. BERFIN GRUP S.R.L., Bdul.

Ghica Tei nr. 137A, sector 2, 023705,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

yakup's collection

(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03891
(151) 14.06.2012
(732) STEPHANE CABRERA, Str.

Alexandru Lăpuşneanu nr. 14, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

BIGGER'S BETTER BOXING.BB
Created by Stephane CABRERA

  
(531) Clasificare Viena:010103; 011509;

090110; 260725; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere

tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03896
(151) 14.06.2012
(732) S.C. LEO BURNETT & TARGET

S.A., Str. Nicolae Iorga nr. 13, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

secundă-viaţă

(591) Culori revendicate:albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:261113; 270503;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
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comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03906
(151) 14.06.2012
(732) S.C. FRULEX S.A., Str. Dumbrava

Roşie nr. 7, judeţul Cluj, 405200, DEJ
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 7, judeţ Cluj DEJ

(540)

FRULEX DEJ

  
(531) Clasificare Viena:050722; 050724;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
40 Prelucrare plante medicinale; prelucrare
prin deshidratre şi congelare legume şi fructe;
conservare de legume şi fructe inclusiv fructe

de pădure şi ciuperci din flora spontană.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03910
(151) 14.06.2012
(732) MONSTER ENERGY COMPANY,

550 Monica Circle, apt. 201, 92880,
CORONA S.U.A. CALIFORNIA

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., B-dul
Carol I nr. 54, sc.B, ap.5, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

MONSTER REHABITUATE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente nutritive în formă lichidă de uz
medical.
30 Ceaiuri gata preparate pentru consum,
ceaiuri răcite (ice tea) şi băuturi pe bază de
ceai; ceaiuri aromatizate gata preparate pentru
consum, ceaiuri răcite (ice tea) şi băuturi pe
bază de ceai. 
32 Băuturi non-alcoolice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03897
(151) 14.06.2012
(732) PRICOP GABRIEL NICOLAE, Str.

Secuilor nr. 13A, bl. 46, sc. 2, et. 4,
ap. 36, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEN IN BLACK COMING FROM
BELOW THE LINE
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(591) Culori revendicate:roÕu (pantone
485), negru, gri (pantone Process
Black)

  
(531) Clasificare Viena:270510; 270511;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03907
(151) 14.06.2012
(732) S . C .  K E Y  A C C O U N T

CONSULTING S.R.L., Calea
Apeductului nr. 5 Bis, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Velopedia

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri,
negru

  
(531) Clasificare Viena:020123; 150718;

270507; 290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03911
(151) 14.06.2012
(732) A S O C I A T I A  J U N I O R

ACHIEVEMENT ROMANIA, Str.
Academiei nr. 28-30, Excelsior
Cente r ,  sec to r  1 ,  010016 ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIZZ Factory

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie.
45 Propriete intelectuală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03892
(151) 14.06.2012
(732) S.C. PHARMEXPRESS S.R.L., Str.

Christian Tell 19, et. 1, ap. 5, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

YesToSex

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical,alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03898
(151) 14.06.2012
(732) FUNDATIA HORIA HULUBEI,

Str. Atomiştilor nr. 407, Jud. Ilfov,
77125,  ORAŞ  MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

VIP FHH Digest J.Nanomat.Biostr.

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:200525; 200707;

270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de hârtie şi carton imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante;
cursuri, manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor-redactare, editare; texte cu caracter
publicitar.
41 Publicare cărţi şi publicare online;
redactare de cărţi, editare texte cu caracter
nepublicitar.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03912
(151) 14.06.2012
(732) S.C. RIGK SOCIETATE PENTRU

PRELUAREA AMBALAJELOR
INDUSTRIALE SI COMERCIALE
DIN PLASTIC S.R.L., Str.
Alexandru Constantinescu nr. 17A, sc.
A, et. 1, ap. 5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RECSEMINCER

  
(531) Clasificare Viena:241511; 241517;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03893
(151) 14.06.2012
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

TOTTI CAFFE designing coffee rituals

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260323; 260725;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; publicitate prin radio sau
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televiziune; servicii de promovare şi de
informare; gestionarea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a
unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată. 
42 Servicii tehnologice, precum şi servicii de
cercetare şi concepţie referitoare la acestea;
servicii de analiză şi de cercetare industrială;
cercetare ştiinţifică.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03899
(151) 14.06.2012
(732) FUNDATIA HORIA HULUBEI,

Str. Atomiştilor nr. 407, Jud. Ilfov,
77125,  ORAŞ  MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

VIP FHH J.Ovonic.Res.

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:200525; 200707;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de hârtie şi carton imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante;
cursuri, manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
textelor-redactare, editare; texte cu caracter
publicitar.
41 Publicare cărţi şi publicare online;
redactare de cărţi, editare texte cu caracter
nepublicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03913
(151) 14.06.2012
(732) S.C. MERIDIAN AGROIND S.R.L.,

Str. Focşani nr. 1, Judeţul Buzău, ,
RAMNICU SARAT ROMANIA 

(540)

BACIUL Produse lactate Româneşti
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(531) Clasificare Viena:020117; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Lapte şi produse lactate.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 29 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
marfuri, toate aceste servicii referitoare la
produsele proprii din clasa 29.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03894
(151) 14.06.2012
(732) S.C. OZONE LABORATORIES

PHARMA S.A., Bdul Theodor
Pallady nr. 44 B, etaj 1, sector 3,
032266, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Entran in

(591) Culori revendicate:roşu, negru

(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03900
(151) 14.06.2012
(732) FUNDATIA HORIA HULUBEI,

Str. Atomiştilor nr. 407, Jud. Ilfov,
77125,  ORAŞ  MĂGURELE
ROMANIA 

(540)

VIP FHH Chalc.Lett.

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:200525; 200707;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de hârtie şi carton imprimate,
publicaţii, broşuri, fotografii, autocolante;
cursuri, manuale.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasa 16 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; tratamentul
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textelor-redactare, editare; texte cu caracter
publicitar.
41 Publicare cărţi şi publicare online;
redactare de cărţi, editare texte cu caracter
nepublicitar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03901
(151) 14.06.2012
(732) S.C. AEROCENTER S.R.L., P-ţa

Cipariu, nr. 15, bl. B1, IIIA, Jud. Cluj,
, CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

aerocenter aer de vacanţă

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:010313; 270508;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru

ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03895
(151) 14.06.2012
(732) S.C. ASISOFT S.R.L., Str.

Monetăriei nr. 12, et. 1, ap.5, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ZOO.RO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03923
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE
SUPPORT SPECIALISTS

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03924
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
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tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03925
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE
ANALYSTS

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03926
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE
ARCHITECTS

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
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optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03914
(151) 15.06.2012
(732) S.C. ELGOM S.R.L., Str. Blvs.

Griviţei nr. 16, judeţul Braşov,
500177, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ELGOM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,

imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03915
(151) 15.06.2012
(732) S.C. VDN-SECURITY S.R.L., Sat

Sîrca, judeţul Iaşi, 707031, BĂLŢAŢI
ROMANIA 

(540)

VDN SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:030106; 030625;

260116; 260118; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03927
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE
DEVELOPERS

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la

acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03946
(151) 15.06.2012
(732) S.C. PROMOTION S.R.L.

FILIALA BLAJ, Str. Gh. Bariţiu nr.
2, judeţul Alba, , BLAJ ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DRĂGĂLAŞE PĂHĂRELE

(591) Culori revendicate:bleu, crem, galben,
verde, mov, maro, albastru

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020719;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
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de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarede târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03947
(151) 15.06.2012
(732) S.C. PROMOTION S.R.L.

FILIALA BLAJ, Str. Gh. Bariţiu nr.
2, judeţul Alba, , BLAJ ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DRĂGĂLAŞE PĂHĂRELE

(591) Culori revendicate:roz, violet, crem,
galben, verde, mov, maro

  
(531) Clasificare Viena:020718; 020719;

270502; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizarede târguri, festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de spectacole,
festivaluri, expoziţii cu caracter cultural şi
educativ; organizarea şi exploatarea cluburilor
de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03928
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270509;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la

acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03916
(151) 15.06.2012
(732) B A N C A  N A T I O N A L A  A

ROMANIEI, Str. Lipscani nr. 25,
sector 3, 030054, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NBR NATIONAL BANK OF ROMANIA

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Monede, plachete, medalii, toate aceste
produse fiind metalice.
9 Compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
14 Monede, plachete, medalii din metale
preţioase şi aliajele lor sau placate. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (etichete, plicuri, mape, coperţi)
articole pentru legătorie (banderole numerar)
papetărie, articole de birou (mape documente,
notes-uri, documente tipizate), materiale
pentru ambalaj; cartoane protecţie pentru
pachete cu bancnote, saci din plastic; produse
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pentru imprimerie. 
35 Publicitate pentru produsele: agende,
calendare, căni, tricouri, pixuri, brelocuri,
steaguri), gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou în
legătură cu clasa 42. 
36 Afaceri financiare, afaceri monetare;
elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a
politicii de curs de schimb; operaţiuni de piaţă
monetară prin utilizarea de instrumente
specifice, acordarea de facilităţi instituţiilor de
credit; stabilirea regimului rezervelor minime
obligatorii; servicii de compensare,
depozitare, decontare şi plată prin intermediul
conturilor deschise în evidenţele sale;
autorizarea, reglementarea şi supravegherea
prudenţială a instituţiilor de credit,
promovarea şi monitorizarea bunei funcţjonări
a sistemelor de plăţi; emiterea bancnotelor şi
a monedelor ca mijloace legale de plată;
stabilirea regimului valutar şi supravegherea
respectării acestuia; administrarea rezervelor
internaţionale ale României.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, organizare evenimente (colocvii,
conferinţe), activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03948
(151) 15.06.2012
(732) C S E R V E N S C H I

SIMONA-MALVINA, Str. G-ral
Barbu Vladoianu nr. 4, bl. 36, sc. A,
etaj 1, ap. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MALVENSKY

(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora;
produse din sauplacate cu metale preţioase
care nu suntcuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03949
(151) 15.06.2012
(732) VIOLET ADVERTISING S.R.L.,

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 98L,
Mansarda, Spaţiul M1, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) OSTER SOCIETATE CIVILĂ
P R O F E S I O N A L Ă  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. BATIŞTEI NR. 35, AP.23,
SECTOR 2 BUCUREŞTI

(540)
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POIANA URBANĂ

  
(531) Clasificare Viena:010125; 070124;

270502; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate şi în special difuzarea de
anunţuri publicitare şi materiale publicitare,
publicarea de texte publicitare, publicitate
radiofonică şi televizată; prezentarea de
produse industriale/neindustriale prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.
41 Servicii de divertisment şi în special
organizarea de concursuri şi spectacole,
reprezentaţii teatrale, divertisment radiofonic,
vizionarea de filme şi emisiuni televizate.
43 Servicii de bar, cafee restaurant şi
cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03929
(151) 15.06.2012
(732) S.C. SAMDAMGIFTS S.R.L., Str.

Brânduşelor nr. 75, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

samdam SOLUTIONS

(591) Culori revendicate:galben (pantone
108), negru

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03930
(151) 15.06.2012
(732) S.C. PRINTMASTERS S.R.L., Str.

Brânduşelor nr. 75, Judeţul
Maramureş ,  ,  BAIA MARE
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

PRINTMASTERS

(591) Culori revendicate:verde (pantone
3275 C), negru
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(531) Clasificare Viena:270511; 270515;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03932
(151) 15.06.2012
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

BRÂNCĂ ALBĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03950
(151) 15.06.2012
(732) ANDREI FLORIN MIRCEA, Cal.

Bucureşti nr. 2, bl. 2, sc. D, etaj 3, ap.
7, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:050713; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03939
(151) 15.06.2012
(732) SERAPHIM MEDIA GROUP, Str.

Matei Voievod nr. 29, et. 2, birou
E2.21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

România 9 Tv

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03933
(151) 15.06.2012
(732) S.C. DACIA PLANT S.R.L., Str.

Primăverii nr. 4, Jud. Alba, 515800,
SEBEŞ ROMANIA 

(540)

BRÂNCĂ GALBENĂ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice

de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03940
(151) 15.06.2012
(732) SERAPHIM MEDIA GROUP, Str.

Matei Voievod nr. 29, et. 2, birou
E2.21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

R9 TV

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03941
(151) 15.06.2012
(732) SERAPHIM MEDIA GROUP, Str.

Matei Voievod nr. 29, et. 2, birou
E2.21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Televiziunea România 9

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03931
(151) 15.06.2012
(732) DRAGHICI CATALIN, Str. Calea

Moşilor nr. 225, bl. 33-35, sc. 2, et. 6,
ap. 53, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) DRAGHICI DANIEL, Calea Moşilor
nr. 225, bl. 33-35, sc. 2, ap. 53, et. 6,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) D R A G O M I R  M I H A I
LAURENTIU, Str. Sânzieni nr. 2, bl.
30, ap. 86, et. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLOR

(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03942
(151) 15.06.2012
(732) S.C. TEHNOERG S.A., Str.

Gheorghe Sincai, nr. 11, bl. 4, sc. 3, et.
1, ap. 68, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TE TEHNOERG S.A.

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03943
(151) 15.06.2012
(732) S.C. FER.KO S.R.L., Str. Stadionului

nr. 4, Jud. Harghita, , GHEORGHENI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

fer.ko Producător de saune şi accesorii
pentru saune

(591) Culori revendicate:albastru-turcoise,
galben, mov, portocaliu, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

270525; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de uscare, de ventilare,
de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare,
inclusiv generatoare şi instalaţii de producere
a aburului, accesorii de reglaj pentru aparatele
şi conductele de apă, accesorii de siguranţa
pentru aparatele şi conductele de apă,
acumulatoare de aburi, acumulatoare de
căldură, aparate de încălzit aerul, filtre şi
instalaţii de aer pentru climatizare, aparate
pentru băi de aer cald, băi SPA, cabine
transportabile pentru băi turceşti, camere de
filtrare (instalaţii sanitare), cenuşare pentru
şeminee, corpuri de încălzire, instalaţii de
saună.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea

afacerilor; lucrări de birou, inclusiv
administrarea comercială a licenţelor
produselor şi a serviciilor, informaţii despre
produse in vederea comercializării prin
magazine on line, agenţii de import-export,
difuzare de anun ţuri  publici tare,
aprovizionare, distribuire de materiale
publicitare (broşuri, prospecte, imprimate,
eşantioane), prelucrare administrativă pentru
cereri de mărfuri, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, inclusiv prin
magazine on line, prezentare de produse,
publicitatea on line printr-o reţea
computerizata, publicitate prin corespondenta,
informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de asistenţă
comercială, vânzări, vânzare cu amănuntul,
vânzare de produse prin magazine on line,
promovarea vânzărilor pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03951
(151) 15.06.2012
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd, Ficusului nr. 44
A, bl. Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cel mai mare karaoke din România!

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
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(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
şi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-TV.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03934
(151) 15.06.2012
(732) BARINA GABRIEL, Str. Calea

Şagului nr. 70, sc. B, ap. 21, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) BREBU SEBASTIAN, Str. Martir
Vasile Balmuş nr. 12, ap. 3, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) CÎMPEAN ANDREI, Aleea
Studenţiilor, cămin 10, camera 10, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(732) PAROS ALFRED CIPRIAN, Aleea
Liliacului, bl. 11, ap. 10, jud.
Hunedoara, , LUPENI ROMANIA 

(732) ISTODORESCU ADRIAN, Str.
Liviu Rebreanu 145, sc. A, ap. 11, jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

THE CASE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de divertisment oferite de o trupă
muzicală, activităţi culturale, organizarea de
evenimente cu caracter cultural, servicii
oferite de un studio de înregistrări.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03917
(151) 15.06.2012
(732) B A N C A  N A T I O N A L A  A

ROMANIEI, Str. Lipscani nr. 25,
sector 3, 030054, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BNR BANCA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Monede, plachete, medalii, toate aceste
produse fiind metalice.
9 Compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală.
14 Monede, plachete, medalii din metale
preţioase şi aliajele lor sau placate. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale (etichete, plicuri, mape, coperţi)
articole pentru legătorie (banderole numerar)
papetărie, articole de birou (mape documente,
n o t e s - u r i ,  d o c u m e n t e  t i p i z a t e ) ,
materialepentru ambalaj; cartoane protecţie
pentru pachete cu bancnote, saci din plastic;
produse pentru imprimerie. 
35 Publicitate pentru produsele: agende,
calendare, căni, tricouri, pixuri, brelocuri,
steaguri), gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou în
legătură cu clasa 42. 

36 Afaceri financiare, afaceri monetare;
elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a
politicii de curs de schimb; operaţiuni de piaţă
monetară prin utilizarea de instrumente
specifice, acordarea de facilităţi instituţiilor de
credit; stabilirea regimului rezervelor minime
obligatorii; servicii de compensare,
depozitare, decontare şi plată prin intermediul
conturilor deschise în evidenţele sale;
autorizarea, reglementarea şi supravegherea
prudenţială a instituţiilor de credit,
promovarea şi monitorizarea bunei funcţjonări
a sistemelor de plăţi; emiterea bancnotelor şi
a monedelor ca mijloace legale de plată;
stabilirea regimului valutar şi supravegherea
respectării acestuia; administrarea rezervelor
internaţionale ale României.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie, organizare evenimente (colocvii,
conferinţe), activităţi sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03944
(151) 15.06.2012
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

mărgăritar

(591) Culori revendicate:alb, negru,
portocaliu, albastru
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  (531) Clasificare Viena:170225; 270508;
290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din
arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri; festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
spectacole, festivaluri, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ; organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03935
(151) 15.06.2012
(732) S.C. NETVOLT S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 76-78, jud. Ilfov,
077025, BRAGADIRU ROMANIA 

(540)

NETVOLT Universul electricelor

(591) Culori revendicate:albastru, roÕu,
galben, verde

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03945
(151) 15.06.2012
(732) S.C. JIDVEI S.R.L. FILIALA

ALBA, Str. Unirii nr. 9, Jud. Alba,
517385, JIDVEI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N. D. GAVRIL
S.R.L., Str. Ştefan Negulescu nr. 6A,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

MYSTERIUM TR + SB

(591) Culori revendicate:alb, negru, crem,
galben, auriu

  
(531) Clasificare Viena:250723; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din

arealul Jidvei.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; organizare de târguri; festivaluri şi
expoziţii cu scop comercial şi publicitar.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii; toate în
domeniu.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
spectacole, festivaluri, expoziţii cu caracter
cultural şi educativ; organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire; toate în domeniu.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03918
(151) 15.06.2012
(732) RUS VIOREL, Sat Voiniceni, nr. 13,

judeţul Mureş, , COM. CEUASU DE
CÎMPIE ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Judetul Mures Tg. Mures

(540)

(591) Culori revendicate:galben, roşu
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(531) Clasificare Viena:070108; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; lucrări de import-export în domeniul
de activitate, publicitate, inclusiv prin pagina
web, regruparea în avantajul terţilor a
materialelor de construcţii, a produselor
pentru instalaţii, produse chimice, de uz
gospodăresc, piese auto noi sau second-hand,
(cu excepţia transportului lor) a produselor din
clasele solicitate la protecţie, lanţ de
magazine, depozit-magazin, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii,
service auto.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, pensiune.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03952
(151) 15.06.2012
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd, Ficusului nr. 44
A, bl. Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FORZA ZU

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270517;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculator descărcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri şi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comerciala; lucrări
de birou, baze de date; organizare de târguri şi
expoziţii în scop comercial, publicitar şi de
promovare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-TV.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio
şi/sau TV); consultanţă în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuţii
in spaţiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu sau fără caracter de periodice),
transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42 Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare
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de căutare pe internet.
45 Licenţieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03919
(151) 15.06.2012
(732) P.F. MURARESCU MARIA, Str.

Plantelor nr. 8-10, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

MUGURI DE TEZAUR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03920
(151) 15.06.2012
(732) P.F. MURARESCU MARIA, Str.

Plantelor nr. 8-10, ap. 5, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

MOSTENITORII

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03921
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE
PM

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
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  (531) Clasificare Viena:260201; 270515;
290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03937
(151) 15.06.2012
(732) S.C. IDEBA CONSULTING S.R.L.,

Str. 28 Noiembrie nr. 5, sc. B, et. 4,
ap. 15, jud. Suceava, , SIRET
ROMANIA 

(540)

MATTINA CAFFE dă savoare
dimineţilor tale

(591) Culori revendicate:maro

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270509;

290107;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, înlocuitori de
cafea.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03922
(151) 15.06.2012
(732) S . C .  T E A M N E T

INTERNATIONAL S.A., Str. Mihai
Bravu nr. 10, judeţul Prahova, 100550,
PLOIESTI ROMANIA 

(540)

Team UP KNOWLEDGE & PRACTICE
TESTERS

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270515;

290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03938
(151) 15.06.2012
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

MUNICIPAL DINAMO ONESTI,
Str. Perchiului nr. 3, Parcul Sportiv
Municipal, jud. Bacău, 601048,
ONEŞTI ROMANIA 

(540)

FOTBAL CLUB MUNICIPAL DINAMO
ONEŞTI

  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03974
(151) 18.06.2012
(732) S.C. URANIA FARM S.R.L., Cartier

Eroilor, str. I. D. Sârbu nr. 7A, jud.
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(540)

FARMACIA PRIMA

(591) Culori revendicate:verde

  
(531) Clasificare Viena:270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi şi materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse
pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide,
erbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03975
(151) 18.06.2012
(732) S.C. ON AIR STUDIO S.R.L., Str.

Istriei nr. 4, bl. 21E, ap. 9, sc. 1, et. 1,
sector 3, 7000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
ANDRONACHE PAUL, Aleea
Compozitorilor nr. 1, bl. E 21, ap. 35,
et. 6, sector 6 BUCUREŞTI

(540)

ON AIR Studio

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,

maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii; difuzarea de programe
diverse pe internet, prin radio sau televiziune.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator;
creare şi menţinere pagini web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03960
(151) 18.06.2012
(732) BADESCU EMIL STEFAN, Aleea

Topoloveni nr. 1, bl. TD6, sc. 1, et. 8,
ap. 50, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ACCEDIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03961
(151) 18.06.2012
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEINGRARTEN ROSE - VIATA
SATULUI

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:240505; 270503;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03976
(151) 18.06.2012
(732) GIUGLEA BOGDAN ,  Str .

Prelunigirea Liliacului nr. 6, bl. G8,
sc. B, ap. 25, et. 1, Jud. Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CHRIS OLIVER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03967
(151) 18.06.2012
(732) STAN VICTORINA, Str. Tiglarilor,

bl. B4, ap. 78, Jud. Sibiu, , SIBIU
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - JEFLEA SIMONA
FLORINELA, Str. Primăverii nr. 17,
Judeţul Sibiu LOCALITATEA SURA
MARE

(540)

FES Fundaţia Edelweiss Sibiu
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(591) Culori revendicate:roşu

  
(531) Clasificare Viena:020710; 020723;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03977
(151) 18.06.2012
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Q10 MEGA Ubiquinol

  
(531) Clasificare Viena:011521; 270509;

270711;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03968
(151) 18.06.2012
(732) TEISI WILHELM AURELIAN, Str.

Valea lui Mihai nr. 9, bl. Td 11, sc. 1,
et. 2, ap. 15, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Reality Turism

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050521; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Organizarea de excursii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03978
(151) 18.06.2012
(732) S.C. COSMO PHARM S.R.L., Bdul.

Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3,
et. 7, ap. 74, sector 3, 30602,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INTELLEXIS S.R.L., BD. Hristo
Botev nr.1, et.3, camera 37, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Q10 ULTRA Ubiquinol

  
(531) Clasificare Viena:011521; 270509;

270711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03962
(151) 18.06.2012
(732) S.C. EFES BEER S.R.L., Str.

Alexandru cel Bun nr. 26, bl. T16,
parter, ap. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WEINGRARTEN ALB VIATA
SATULUI

(591) Culori revendicate:galben, roşu, negru,
auriu

  
(531) Clasificare Viena:240505; 270503;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03979
(151) 18.06.2012
(732) S.C. STAR STONE S.R.L., Str.

Principală nr. 299, Citariu, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

STAR STONE

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:010102; 260418;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; accesorii metalice pentru
garduri şi terase; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
19 Materiale de construcţie nemetalice; dale
de pavaj, piatră decorativă, cărămidă aparentă,
bordure piscină,accesorii nemetalice pentru
garduri şi terase; conducte rigide nemetalice
pentru construcţie; asfalt, smoală şi bitum;
construcţii transportabile nemetalice;
monumente nemetalice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03969
(151) 18.06.2012
(732) IACOB RAZVAN CRISTIAN, Str.

Războieni nr. 100-102, Jud. Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

IpaNera

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011524; 030910;

030911; 030924; 270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03971
(151) 18.06.2012
(732) S.C. AGILIO SOFT S.R.L., Aleea

Slanic, nr. 1, ap. 11, Jud. Cluj-Napoca,
, CLUJ ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

agilio programming the future

(591) Culori revendicate:gri, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03953
(151) 18.06.2012
(732) ALBERTO CERDA MICO, C. la

CREU no. 2, AGULLENT, 46890,
VALENCIA SPANIA 

(540)

TOUR T.V.

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
35 Publicitate on-line.
38 Transmiterea de mesaje şi de imagini
asistate de calculator.
42 Crearea şi întreţinerea site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03963
(151) 18.06.2012
(732) S.C. SEA BELL TRADING S.R.L.,

Str. Săgeţii, nr. 1, sect. 2, 020997,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci BOPI  nr. 6/2012/25

VERO GUSTO

(591) Culori revendicate:vernil, verde,
galben, portocaliu, roşu, mov, bleu

  
(531) Clasificare Viena:050906; 050915;

050917; 051105; 260416; 270502;
290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03954
(151) 18.06.2012
(732) ALBERTO CERDA MICO, C. la

CREU no. 2, AGULLENT, 46890,
VALENCIA SPANIA 

(540)

BORDER PRICE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
35 Publicitate on-line.
42 Crearea şi întreţinerea site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03972
(151) 18.06.2012
(732) SCHIPOR LAURENTIU-VASILE,

Aleea Gladiolelor nr. 9, sc. 5, et. 2, ap.
10, Jud. Caras-Severin, , REŞIŢA
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

SPIRIDUSII

(591) Culori revendicate:roşu, galben

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
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agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03964
(151) 18.06.2012
(732) S.C. COSMOPOLITAN TRADING

S.R.L., Str. Nicolae Costin nr. 33,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

HED

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, prezentarea de produse, import,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; saloane de coafură, saloane de
frumuseţe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03980
(151) 18.06.2012
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

TOTO Căţeluşul tău drăgălaş

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03973
(151) 18.06.2012
(732) S . C .  D A C O T R A N S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Petre Lintes, nr. 5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

DACOTRANS INTERNATIONAL
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(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:261121; 270502;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03965
(151) 18.06.2012
(732) S . C .  G R A N D  P O W E R

INVESTMENT S.R.L., Str. Virgil
Oniţiu nr. 22, Judeţul Cluj, 400696,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

Grand Power

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03981
(151) 18.06.2012
(732) TJK MACHINERY (TIANJIN)

CO., LTD, South Side of Huashi Rd.,
Beichen Dist., 300409, TIANJIN
CHINA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

TJK

  
(531) Clasificare Viena:270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Aparate de lipit ce funcţionează pe bază de
gaz, arzătoare de lipit ce funcţionează pe bază
de gaz, laminoare, freze (maşini); utilaje
folosite pentru construirea căilor ferate, maşini
de turnare, maşini de tăiat, maşini de îndoit.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03966
(151) 18.06.2012
(732) S . C .  G R A N D  P O W E R

INVESTMENT S.R.L., Str. Virgil
Oniţiu nr. 22, Judeţul Cluj, 400696,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

GRAND POWER INVESTMENT

  
(531) Clasificare Viena:030701; 030711;

260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03955
(151) 18.06.2012
(732) S.C. TOPI IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Timiş nr. 6, Judeţul
Vâlcea,  240275, RÂMNICU
VÂLCEA ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

UN PRODUS DE NOTA 11 FĂINĂ
ALBĂ DE GRÂU 000

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:050702; 250119;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Făină.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03956
(151) 18.06.2012
(732) S.C. GUARD EXPRES S.R.L., B-dul

Unirii bl. 15, sc. 2, ap. 9, judeţul
Mureş, , REGHIN ROMANIA 

(540)

GEX GUARD EXPRES
  
(531) Clasificare Viena:260408; 270508;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03982
(151) 18.06.2012
(732) PFA TANASE IRINA-ANCA, Şos.

Colentina nr. 2C, bl. 4, sc. A, et. 5, ap.
21, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CIPHER

(591) Culori revendicate:negru, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Organizarea de festiviţăţi (lansări de
produse sau servicii) în scop publicitar şi
comercial; activitate creativă şi comercială în
domeniul publicităţii; activitate creativă,
comercială, publicitară şi publicistică în
domeniul online; activităţi de promovare a
unor mişcări, idei, valori; târguri şi expoziţii
de prezentare sau vânzare.
36 Strângere fonduri, donaţii.
39 Organizarea de croaziere cu caracter local
sau internaţional.
41 Organizarea de regate (competiţii sportive
în domeniul yachtingului) cu caracter naţional
şi caracter internaţional; organizarea de
cursuri de yachting, scubadiving şi alte
activităţi din domeniul nautic; organizarea de
alte cursuri, la cererea unui client: team
building, training, alte cursuri de formare
personală sauprofesională; ateliere de formare
personală sau profesională (cursuri cu
componentă practică din domeniul personal
sau profesional); festivităţi, divertisment
(aniversări de firmă, celebrări); activităţi de
creaţie, editare şipublicare în media pentru
conţinut de tip text, foto sau video.
45 Organizarea de petreceri (nunţi, aniversări,
botezuri, dineuri, cocktailuri, baluri).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03983
(151) 18.06.2012
(732) VADUVA NICOLAE, Str. Cireşului

nr. 35, jud. Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

JAPONA PRIMERA QUARTZ

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Ceasuri; ceasuri de mână; ceasuri cu
brăţară; brăţări de ceas; carcase de ceasuri;
casete de prezentare pentru ceasuri; ceasuri
deşteptătoare, ceasuri electrice; ceasuri
electronice; ceasuri cronografe; instrumente
de cronometrare; cronometre; ceasornicărie.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; import-export, lanţ de
magazine; servicii de desfacere; prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii; publicitate, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice

tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea pentru produsele enumerate in
clasa 14.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 14.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03957
(151) 18.06.2012
(732) OLTEANU MIOARA-NICOLETA,

Calea Victoriei nr. 128, et. 4, ap. 26,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CARUNTU BOGDAN, Str. Zizin nr.
6, ap. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
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ROMANIA YOU SIMPLY LOVE IT
Dracoola

(591) Culori revendicate:negru, verde,
galben

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270502;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei
deconstrucţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03984
(151) 18.06.2012
(732) VADUVA NICOLAE, Str. Cireşului

nr. 35, jud. Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

DOMOTEC

  
(531) Clasificare Viena:260201; 260403;

270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule acţionate manual; aparate de
ras; truse de bărbierit; foarfece; lame pentru
aparate de ras; maşini electrice şi neelectrice
pentru tuns părul; instrumente manuale pentru
tuns.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; import-export, lanţ de
magazine; servicii de desfacere; prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii; publicitate, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
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radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea pentru produsele enumerate in
clasa 08.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 08.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03958
(151) 18.06.2012
(732) GERGELY MARIA CARMEN, Str.

Minerva nr. 10, bl. 34, sc. C, ap. 6,
jude ţul Braşov, ,  BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

DREAMS of kids

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, mov,
verde, portocaliu, galben, bleu

  

(531) Clasificare Viena:010125; 010703;
011501; 011511; 270511; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun; jucării
din pluş, modele de vehicule la scară redusă,
miniaturi (jucării), mobilier din lemn (jucării).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03985
(151) 18.06.2012
(732) VADUVA NICOLAE, Str. Cireşului

nr. 35, jud. Ilfov, , DOBROEŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

RAM QUALIFIED QUARTZ

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Ceasuri; ceasuri de mână; ceasuri cu
brăţară; brăţări de ceas; carcase de ceasuri;
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casete de prezentare pentru ceasuri; ceasuri
deşteptătoare, ceasuri electrice; ceasuri
electronice; ceasuri cronografe; instrumente
de cronometrare; cronometre; ceasornicărie.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; administrarea şi gestiunea
afacerilor comerciale; import-export, lanţ de
magazine; servicii de desfacere; prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross şi en-detail;
aprovizionare pentru terţi; organizare de
expoziţii, târguri, prezentări de produse şi
servicii; publicitate, prezentarea, difuzarea şi
distribuirea materialelor publicitare, de orice
tip şi pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondenţă, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată
sau prin alte mijloace de comunicaţii; punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse, permiţând în mod
convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea pentru produsele enumerate in
clasa 14.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, stocare şi distribuţie de mărfuri,
ambalarea produselor; antrepozitare; cărăuşie;
distribuirea de colete; distribuirea de produse;
depozitarea produselor; descărcarea
mărfurilor; livrarea mărfurilor; livrare de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
înmagazinare; toate aceste servicii pentru
produsele numite din clasa 14.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03959
(151) 18.06.2012
(732) LUPU GABRIELA, Str. Managua nr.

10, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MATH EXPERIENCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03992
(151) 19.06.2012
(732) S.C. INCREDIPET S.R.L., Str.

Clucereasa Elena nr. 78, Corp A,
parter, ap. 1, sector 1, 011520,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INCREDIPET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03993
(151) 19.06.2012
(732) S.C. WEBECOM S.R.L., Str. Roşia

Montană nr. 6, sc. B, et. 2, ap. 71,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

webecom

  
(531) Clasificare Viena:210117; 260116;

270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03998
(151) 19.06.2012
(732) S.C. COROLA ROSA S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 85A, sc. A, ap. 23,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) ALLEGRA CONSULTING S.R.L.,
Bd.Octavian Goga nr. 23, bl.M106,
sc.4, ap.117, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

roua

(591) Culori revendicate:roşu, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Vânzare cu amănuntul (prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzare cu amănuntul).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03995
(151) 19.06.2012
(732) S.C. COMESAD RO S.R.L., Aleea

Războieni nr. 6A, Jud. Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

COMESAD
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03999
(151) 19.06.2012
(732) CONSTANTINESCU SILVIU

LAURENTIU, Piaţa Victoriei nr. 9,
bl. CCSUD, sc. A, et. 2, ap. 7, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotundă nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

ELITEPHARM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
care pot fi comercializate prin intermediul
farmaciilor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.
42 Studii şi cercetări farmaceutice, chimice,
medicale, de cosmetologie.
44 Consultaţii în domeniul farmaceutic;
prepararea reţetelor şi alte servicii oferite de
un laborator farmaceutic; servicii medicale;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03996
(151) 19.06.2012
(732) S.C. COMGABY MOLN S.R.L.,

Judeţul Bistriţa- Năsăud, , SUSENII
BARGAULUI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

MAGNOLIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
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materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04000
(151) 19.06.2012
(732) S.C. PASION SERVICE S.R.L., Str.

Răşinari nr. 36, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

pasion service Logistics & Maintenance

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3005 C), negru, gri-bleu

  
(531) Clasificare Viena:260522; 260725;

270502; 270503; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04004
(151) 19.06.2012
(732) S.C. PROFEX UNICO S.R.L., Sat

Argeşelu nr. 457, judeţul Argeş,
117450, COM. MARACINENI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

PROFEX UNICO MUSTAR ARGESELU

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, roşu, alb, galben

  
(531) Clasificare Viena:050519; 260418;

290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04001
(151) 19.06.2012
(732) S.C. HI-TECH DESIGN S.R.L., Str.

Regimentului 11 Siret nr. 3, bl. E1, ap.
51, judeţul Galaţi, 800316, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

PASTELLE Pour Femme

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04002
(151) 19.06.2012
(732) S.C. ALMA PARCHET NATURAL

S.R.L., Str. Delfinului nr. 6, bl. 42, sc.
3, et. 6, ap. 170, camera 1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Alma parchet natural

(591) Culori revendicate:verde, maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050320;

270503; 270504; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor a produselor diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii pot fi asigurate de magazine en
gross sau en detail, lanţ de magazine, la stand,
showroom-uri, outlet-uri, magazine on-line,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web; servicii de
import-export.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03997
(151) 19.06.2012
(732) S.C. INK PINK S.R.L., Sat Cheia,

Zona DN1A, Jud. Prahova, 107356,
MANECIU ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
VLAD SIMONA, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 7, bl. 51, sc. 2, et. 5, ap.
67, sect. 3 BUCUREŞTI

(540)

tihna numai numai bine

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
negru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:030424; 050120;

050121; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04010
(151) 19.06.2012
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

BĂNEASA

  
(531) Clasificare Viena:241304; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04005
(151) 19.06.2012
(732) RADU DOREL LIVIU, Str.

Viitorului nr. 182, bl. 49, sc. 2, et. 2,
ap. 47, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Rom CERMED
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

44 Servicii pentru sănătate, de analize
medicale pentru tratarea persoanelor
(anatomie patologică-citologie-analize sânge).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04003
(151) 19.06.2012
(732) S.C. PROFEX UNICO S.R.L., Sat

Argeşelu nr. 457, judeţul Argeş,
117450, COM. MARACINENI
ROMANIA 

(740) B P I  B R O J B Y  P A T E N T
INNOVATION, Bdul Republicii, bl.
212, sc. D, et. 2, ap. 11, Judeţul Argeş
PITESTI

(540)

PROFEX UNICO

(591) Culori revendicate:verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea, depozitarea şi
distribuţia mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04006
(151) 19.06.2012
(732) S.C. ELITON TRANS S.R.L., Str.

Smârdan nr. 6, bl. B3, sc. A, ap. 7,
judeţul Argeş, 110217, PITEŞTI
ROMANIA 

(540)

Eliton Trans International Transport

(591) Culori revendicate:gri, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011108; 011717;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04011
(151) 19.06.2012
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

SPITALUL BĂNEASA AL REŢELEI
PRIVATE DE SĂNĂTATE

  
(531) Clasificare Viena:241304; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 03990
(151) 19.06.2012
(732) S.C. DACOMAR PLUS S.R.L., Str.

Clujului nr. 18, Judeţul Alba, , BLAJ
ROMANIA 

(540)

NUTRIPLANT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

1 Îngrăşăminte pentru sol.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04012
(151) 19.06.2012
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39 A, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

SPITALUL BĂNEASA

  
(531) Clasificare Viena:241304; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03991
(151) 19.06.2012
(732) C O N S T A N T I N  S E R B A N

GHEORGHE, Str. Memorandumului
nr. 5, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(540)

pretul zilei

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16  Ziare, reviste, afişe, postere, autocolante,
etichete, hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, materiale plastice pentu ambalaje
(necuprinse în alte clase), fotografii.
35 Publicitate, servicii de publicitate prin
mass media si web.
38 Telecomunicaţii;
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04014
(151) 19.06.2012
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A.,

Oiejdea, DN 1, km. 392 + 600, judetul
Alba, 517293, COMUNA GALDA
DE JOS ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

Crăişor

(591) Culori revendicate:roşu, verde

  
(531) Clasificare Viena:090705; 090717;

270507; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 03994
(151) 20.06.2012
(732) S.C. COMGABY MOLN S.R.L.,

Judeţul Bistriţa- Năsăud, , SUSENII
BARGAULUI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

magnolia.ro

(591) Culori revendicate:verde, roz

  
(531) Clasificare Viena:050503; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;

servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04007
(151) 19.06.2012
(732) S.C. ROCATIL PIESE DE

SCHIMB S.R.L., Şoseaua Berceni
Nr. 16, bl. 3, sc. 1, ap. 31, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROCATIL

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
4 Lubrifiant, ulei de răcire, uleiuri
combustibile, uleiuri de gresare, uleiuri
industriale, uleiuri pentru motoare, uleiuri de
ungere, unsori de ungere, unsori industriale.
7 Cabluri de acţionare pentru maşini sau
motoare; dispozitive de acţionare pentru
maşini sau motoare; acţionări hidraulice
pentru maşini şi motoare; filtre pentru aer de
răcire pentru motoare; alternatoare; pistoane
de amortizoare (organe de maşini);
amortizoare de zgomot pentru motoare;
angrenaje de maşini; cuzineţi pentru maşini
antifricţiune; lagăre pentru maşini
antifricţiune; dispozitive de antrenare (organe
de maşini); încălzitoare de apă (organe de
maşini); separatoare de apă; magnetouri de
aprindere; bujii de aprindere pentru motoare
cu explozie ; dispozitive de aprindere pentru
motoare cu explozie; cuplaje de arbori (
maşini); arbori de maşini; arcuri (organe de
maşini); maşini de ascuţit lame;
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automăturătoare rutiere; lagăre cu autoungere;
autovehicule de măturat; bancuri de tăiere
pentru fierăstraie (organe de maşini);
transportoare cu benzi; benzi rulante; benzi
transportoare; biele de maşini sau de motoare;
inele cu bile pentru rulmenţi; lagăre cu bile;
rulmenţi cu bile; bobine pentru maşini; bujii
de încălzire pentru motoare Diesel; buldozere;
burghie mari de mână; cabluri de comandă
pentru maşini sau motoare; schimbătoare de
căldură (organe de maşini); capete de sfredel;
capete portburghiu (organe de maşini); capote
metalice (părţi de maşini); carcase de maşini;
articulaţii cardanice; cuplaje cardanice; cartere
pentru maşini şi motoare; chiulase de motor;
pistoane de cilindri; cilindri compresori;
cilindri de maşini; cilindri de motoare;
ciocane mecanice; ciocane pneumatice;
ciocane (organe de maşini); dispozitive de
comandă pentru maşini sau motoare; cabluri
de comandă pentru maşini sau motoare;
combine; dispozitive de conversie a
combustibilului pentru motoare cu ardere
internă; comenzi hidraulice pentru maşini şi
motoare; comenzi pneumatice pentru maşini şi
motoare; compresoare (maşini); cilindri de
compresor; concasoare; concasoare(maşini);
maşini pentru construcţii de drumuri;
dispozitive de conversie a combustibilului
pentru motoare cu ardere internă;
convertizoare catalitice; coroane de foraj
(organe de maşini); cricuri (maşini); cuplaje
cardanice; cuplaje (părţi de motoare); curele
de dinam;curele de maşini; curele de
ventilatoare pentru motoare; curele pentru
motoare; generatoare de curent; cuzineţi
(organe de maşini); degresoare; demaroare
pentru motoare; bujii de preîncălzire pentru
motoare Diesel; bujii incandescente pentru
motoare Diesel; curele de dinam; perii de
dinam; dinamuri; maşini pentru construirea
drumurilor; tobe de eşapament pentru
motoare; excavatoare; excavatoare cu o
singură cupă; maşini de extracţie (minerit);

filtre (organe de maşini sau de motoare);
galerii de evacuare pentru motoare; cutii de
gresat (maşini); inele de gresat (organe de
maşini); pompe de gresat; gresoare (organe de
maşini);acţionări hidraulice pentru maşini şi
motoare; motoare hidraulice; inele cu bile
pentru rulmenţi; inele de gresare (organe de
maşini); inele de ungere (organe de maşini);
injectoare pentru motoare; suporturi de lagăre
(maşini); lagăre pentru arbori de transmisie;
lagăre (organe de maşini sau de motoare);
maşini de ascuţit lame; portlame (organe de
maşini); lame (organe de maşini); macarale
(aparate de ridicat); magnetouri de aprindere;
roţi de maşini; maşini de găurit manuale cu
acţionare electrică; mecanisme cu roţi dinţate;
membrane de pompe; aparate pentru tratarea
minereurilor; maşini pentru exploatări
miniere; amortizoare de zgomot pentru
motoare; chiulase de motoare; cilindri de
motoare; dispozitive antipoluare pentru
motoare; injectoare pentru motoare;
magnetouri de aprindere pentru motoare;
pistoane de motoare; regulatoare de viteză
pentru motoare; perii de dinam; perii electrice
(părţi de maşini); perii (părţi de maşini);
segmenţi de pistoane; pistoane (organe de
maşini sau de motoare); pivoţi; lagăre pentru
pivoţi; ciocane pneumatice, comenzi
pneumatice pentru maşini şi motoare;
membrane de pompe; pompe centrifuge;
pompe de gresare; pompe de ungere; pompe
(maşini); pompe (organe de maşini sau de
motoare); presetupe (organe de maşini);
dispozitive reductoare de presiune (organe de
maşini); regulatoare de presiune (organe de
maşini); supape de presiune (organe de
maşini); purjoare automate; racorduri (părţi
ale motoarelor); radiatoare de răcire pentru
motoare; reductoare de presiune (organe de
maşini); regulatoare de presiune (organe de
maşini); regulatoare de viteză pentru maşini şi
motoare; regulatoare (organe de maşini);
robinete (organe de maşini şi de motoare);
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rulmenţi cu role; roţi de maşini; inele cu bile
pentru rulmenţi; rulmenţi axiali cu bile;
rulmenţi cu ace; rulmenţi cu bile; rulmenţi cu
role; sanie port-cuţit (organe de maşini); sănii
portcuţit (organe de maşini); pluguri de săpat
şanţuri; sape de foraj (organe de maşini);
schimbătoare de căldura (organe de maşini);
segmenţi de pistoane; site (maşini sau organe
de maşini); statoare; maşini suflante; suflante
pentru comprimarea, aspirarea şi transportul
gazelor; supape cu clapete pentru maşini;
supape rabatabile pentru maşini; supape
(organe de maşini); suporturi de lagăre pentru
maşini; suporturi de maşini; tamburi de
maşini; maşini pentru lucrări de terasament;
ţevi de eşapament pentru motoare; tobe de
eşapament pentru motoare; lagăre pentru
arbori de transmisie; transmisii de maşini;
transmisii prin roţi dinţate; turbocompresoare;
unelte (organe de maşini); vase de expansiune
(organe de maşini); curele de ventilatoare
pentru motoare; ventilatoare pentru motoare;
pompe de vid (maşini); regulatoare de viteză
pentru maşini şi de motoare;volanţi de maşini.

12 Camere de aer pentru cauciucuri
pneumatice; ambreiaje pentru vehicule
terestre; amortizoare de suspensie pentru
vehicule; angrenaje pentru vehicule terestre;
anvelope (pneuri); apărătoare de noroi; arbori
de transmisie pentru vehicule terestre; arcuri
amortizoare pentru vehicule; arcuri de
suspensie pentru vehicule; avertizoare de
marsarier pentru vehicule; avertizoare sonore
pentru vehicule; bare de torsiune pentru
vehicule; biele pentru vehicule terestre, cu
excepţia celor care intră în alcătuirea
motoarelor; buşoane pentru rezervoarele de
benzină ale vehiculelor; butuci de roată pentru
vehicule; camere de aer pentru pneuri; capace
de butuci; capote de motoare pentru vehicule;
capote de vehicule; caroserii; cartere pentru
componentele vehiculelor terestre altele decât
cele pentru motoare; circuite hidraulice pentru

vehicule; lanţuri de comandă pentru vehicule
terestre; convertizoare de cuplu pentru
vehicule terestre; cuplaje pentru vehicule
terestre; convertizoare de cuplu pentru
vehicule terestre; cutii de viteze pentru
vehicule terestre; demultiplicatoare pentru
vehicule terestre; motoare electrice pentru
vehicule terestre; garnituri de frâne pentru
vehicule; saboţi de frâne pentru vehicule;
segmenţi de frânepentru vehicule; frâne pentru
vehicule; fuzete pentru osii; garnituri de frână
pentru vehicule; garnituri interioare pentru
vehicule (tapiserie); geamuri de vehicule;
circuite hidraulice pentru vehicule; jante de
roţi pentru vehicule; lanţuri de comandă
pentru vehicule terestre; lanţuri motrice pentru
vehicule terestre; capote de motoare pentru
vehicule; motoare pentru vehicule terestre;
lanţuri motrice pentru vehicule terestre; osii;
fuzete pentru osii; parbrize; ştergătoare de
parbrize; pneuri (cauciucuri); pompe de aer
(accesorii pentru vehicule); portiere de
vehicule; mecanisme de propulsie pentru
vehicule terestre; propulsoare cu elice; valve
pentru roţi de vehicule; roţi de vehicule;
butuci pentru roţi de vehicule; jante de roţi de
vehicule; saboţi de frână pentru vehicule; sănii
(vehicule); şasiuri pentru vehicule; scări
pentru vehicule; scaune de vehicule; huse
pentru scaune de vehicule; tetiere pentru
scaune de vehicule; segmenţi de frâne pentru
vehicule; şenile pentru vehicule; sirene
avertizoare pentru vehicule; ştergătoare de
parbriz; amortizoare de suspensie pentru
vehicule; arcuri de suspensie pentru vehicule;
tetiere pentru vehicule; arbori de transmisie
pentru vehicule terestre; mecanisme de
transmisie pentru vehicule terestre; trenuri de
maşini;turbine pentru vehicule terestre;
amortizoare de suspensie pentru vehicule;
arcuri amortizoare pentru vehicule;
avertizoare de marsarier pentru vehicule;
avertizoare sonore pentru vehicule; butuci de
roţi de vehicule; capote de vehicule; circuite
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hidraulice pentru vehicule; frâne de vehicule;
geamuri de vehicule; jante de roţi de vehicule;
paraşocuri de vehicule; pneuri pentru
vehicule; portiere de vehicule; roţi de
vehicule; şasiuri de vehicule ; şenile de
vehicule; sirene avertizoare pentru vehicule;
volane pentru vehicule; motoare pentru
vehicule terestre; cutii de viteze pentru
vehicule terestre; volane pentru vehicule.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 4,7,12 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04008
(151) 19.06.2012
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39A. sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

CE ÎŞI DORESC FEMEILE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale. 
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04009
(151) 19.06.2012
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Str. Gârlei nr. 39A. sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII S.R.L.,
OP 77 - CP 216, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

CE ÎŞI DORESC FEMEILE

  
(531) Clasificare Viena:241304; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale. 
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04038
(151) 20.06.2012
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

TIMIŞOREANA RADLER
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04024
(151) 20.06.2012
(732) S.C. VLAMIR IMPEX S.R.L., Str.

Gârlei nr. 36-38, sector 1, 013723,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VLAMIR SOLAR

  
(531) Clasificare Viena:010302; 270502;

270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau

comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04039
(151) 20.06.2012
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

CIUCAŞ RADLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04019
(151) 20.06.2012
(732) S.C. GIST S.R.L., Str. Calea

Bucureşti nr. 95B, jud. Ialomiţa,
925300, URZICENI ROMANIA 

(540)

get the GIST

  
(531) Clasificare Viena:020316; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04032
(151) 20.06.2012
(732) S.C. TRANSVITAL COSMETICS

S.R.L., Str. Ecaterina Varga nr.8,
judeţul Cluj, 400058, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

SKIN GUARD

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04040
(151) 20.06.2012
(732) SABMILLER INTERNATIONAL

B.V., Schouwburgplein 30-34,
N L - 3 0 1 2 ,  R O T T E R D A M
NETHERLANDS CL

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

REDD'S RADLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04037
(151) 20.06.2012
(732) S.C. URSUS BREWERIES S.A.,

Calea Victoriei nr. 145, et. 4-5, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

URSUS RADLER

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04045
(151) 20.06.2012
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

Chrysses Demetriades 284 Arch.
Makariou III Ave, 3105, LIMASSOL
CIPRU 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Primo chips

  
(531) Clasificare Viena:080725; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Chipsuri cu diverse arome.
30 Chipsuri (produse din cereale), snacks-uri
cu diverse arome.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04041
(151) 20.06.2012
(732) S.C. FEYA SERVICE SEWING

S.R.L., Şos. Nordului nr. 29, judeţul
Buzău, 120012, BUZĂU ROMANIA

(540)

MINERVA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
7 Maşini şi maşini-unelte; maşini pentru
industria textilă, maşini de cusut şi de tricotat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04025
(151) 20.06.2012
(732) POPESCU LAVINIA, Str. Unirii bl.

16, ap. 16, Judeţul Gorj, 210144,
TÂRGU JIU ROMANIA 

(540)

TERRA ROSA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04031
(151) 20.06.2012
(732) S.C. KRAFTMANN CONSULTING

S.R.L., Str. Maior Ionescu Atanase,
nr. 37, sector 2, 021841, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

petfile

(591) Culori revendicate:verde, maro închis,
maro deschis, galben

  (531) Clasificare Viena:030125; 040505;
270502; 270511; 290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; echipamente
pentru tratareainformaţiei şi calculatoare;
software pentru calculatoare.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04026
(151) 20.06.2012
(732) S.C. LAC ASTACUS S.R.L., Str.

Soveja nr. 55A, bl. I-7, ap. 20, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

COMPLEXUL LACUL RACILOR

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:030916; 260118;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de cazare în hoteluri, pensiuni şi
alimentaţie publică în restaurante şi baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04042
(151) 20.06.2012
(732) CIOMÂRTAN ALEXANDRU,

Aleea Lacului bl. J2, sc. B, et. 1, ap. 5,
judeţul Ialomiţa, , AMARA
ROMANIA 

(732) ANGHEL DIANA LAURA, Splaiul
Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, ap.
44, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

THE HERBALIST

  
(531) Clasificare Viena:040521; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04020
(151) 20.06.2012
(732) UNIUNEA CERCETASILOR

MAGHIARI DIN ROMANIA, Str.
Petofi Sandor nr. 51, jud. Harghita, ,
MIERCUREA-CIUC ROMANIA 

(740) S.C. SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION S.R.L., Str. Obor
nr. 52/A, Jud. Harghita MIERCUREA
CIUC

(540)

CSERKESZ

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);

materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
25 Îmbrăcăminte, şosete, încălţăminte, cizme,
bocanci, articole care servesc la acoperirea
capului, lenjerie bărbaţi, lenjerie femei,
uniforme, haine, paltoane, chiloţi de baie,
pantaloni scurţi, tricouri, jachete, pălării,
îmbrăcăminte biciclete, pantofi, costume,
pulovere, salopete, jachete de lucru, pantaloni,
cravate, fulare, protectoare guler, curele,
jachete, haine, pălării, eşarfe, şaluri, galoşi,
pantofi de sport, tricouri sport, sandale, fuste,
fulare colorate de mătase, eşarfe colorate de
mătase, pantaloni treisferturi, ciorapi
treisferturi, încălţăminte sport, haine de
gimnastică.
39 Transport; organizare călătorii, organizare
tabere şi excursii (excursii montane, excursii
de schi).
41 Educaţie; formare profesională, pregătire
continuă, formare conducători (leaderi),
formarea profesională  a adulţilor,
divertisment, organizarea programelor pentru
copii, activităţi educative, sportive şi
culturale, organizare de programe tip şcoala
din pădure, organizare programe parcuri de
aventură.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară, servicii de tabere de
vacanţă, valorificarea, utilizarea locurilor de
tabără (cazare şi alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04033
(151) 20.06.2012
(732) S.C. ALLCHIM PREST SERV S.A.,

Str. Rusetu nr. 12, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

ALLCHIM PREST SERV S.A.

(591) Culori revendicate:mov, verde

  
(531) Clasificare Viena:190303; 260416;

270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04027
(151) 20.06.2012
(732) ASOCIATIA SEAWOLVES, Str.

Nicolae Grindeanu nr. 35, bl. L2, sc.
A, ap. 17, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) IORGULESCU MARIANA PFA, Bd.
Aurel Vlaicu 43, bl. PC3, sc. B, ap. 32
CONSTANTA

(540)

SEAWOLVES MC, ROMANIA

(591) Culori revendicate:albastru, alb, negru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 180105;

180123; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport şi organizarea de călătorii cu
motociclete.
41 Divertisment, organizare evenimente,
activităţi sportive şi culturale.
45 Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04028
(151) 20.06.2012
(732) S.C. ELTRA LOGIS S.R.L., Aleea

Teilor bl. 2C, sc. B, ap. 2, judeţul
Argeş, 110043, PITEŞTI ROMANIA

(540)

EltraLogis

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Servicii de transport, servicii oferite de o
casă de expediţii, ambalare, depozitare. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04043
(151) 20.06.2012
(732) FUNDATIA BONA PRAXIS, Bd.

Unirii nr. 7, bl. 1C, sc. 1, et. 2, ap. 4,
sector 5, 040101, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

bona praxis

  (531) Clasificare Viena:200103; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04034
(151) 20.06.2012
(732) S.C. ELEGANCE CAR TAXI

S.R.L., Str. Valea Călugărească, nr. 9,
bl. Z4, sc. 1, et. 10, ap. 62, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ELEGANCE TAXI

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270502;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
37 Servicii de reparaţii, service, servicii de
întreţinere.
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39 Servicii de transport tip taxi.
42 Creare şi menţinere site.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04048
(151) 20.06.2012
(732) IOSIF IOANA MARIA, B-dul Unirii

nr. 20, bl. 5C, ap. 7, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) JANSEN BUTA CRISTINA, Str.
Aurel Vlaicu nr. 37, ap.1, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Transylvanian Charms

(591) Culori revendicate:mov

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
8 Unelte şi scule acţionatemanual; cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nusunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase, ceasuri şi instrumente de
măsurare a timpului. 
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu

excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar. 
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04044
(151) 20.06.2012
(732) GOLDEN BRANDS LIMITED,

Chrysses Demetriades 284 Arch.
Makariou III Ave, 3105, LIMASSOL
CIPRU 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

Primo pufuleţi
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(531) Clasificare Viena:080725; 250119;
270507;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

30 Pufuleţi simpli, pufuleţi cu diverse arome.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04021
(151) 20.06.2012
(732) A S O C I A T I A  P E N T R U

P R O M O V A R E A
RESPONSABILITATII SOCIALE
A COMPANIILOR, Str. Mihail
Sadoveanu nr. 3, et. 1, jud. Braşov,
500030, BRAŞOV ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

CUMPĂRĂ RESPONSABIL
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA
RESPONSABILITATII SOCIALE A
COMPANIILOR

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri

  
(531) Clasificare Viena:020123; 270515;

290113;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04035
(151) 20.06.2012
(732) S.C. FORT TURIS GUARD S.R.L.,

Al. Pantelimon, nr. 10, bl. 6, sc. A, et.
4, ap. 33, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FORT TURIS GUARD

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04015
(151) 20.06.2012
(732) S.C. TRUSTMED S.R.L., Str.

Jugastrului nr. 11, etaj 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TrustMed

(591) Culori revendicate:mov

  (531) Clasificare Viena:260201; 270502;
290105;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
pentru medicină; substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari; plasturi şi
materiale pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, şi
dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale
pentru sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04029
(151) 20.06.2012
(732) ANDRONIC GRUIA-VASILE, Str.

Avram Iancu 48A, ap. 53, et. M, Jud.
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

total - ziarul de anunţuri braşovene
total24.ro

(591) Culori revendicate:roşu, negru, galben,
alb
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  (531) Clasificare Viena:260418; 270524;
290114;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04022
(151) 20.06.2012
(732) S.C. OTZ CENTRAL S.R.L., Sat

Poşta Câlnău, Clădirea C1, camera 6,
Judeţul Buzău, 127485, COMUNA
POŞTA CÂLNĂU ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

OTZ enjoy logistics

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
7406), negru (Pantone 426)

  
(531) Clasificare Viena:241511; 241517;

270524; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04030
(151) 20.06.2012
(732) S.C. KRAFTMANN CONSULTING

S.R.L., Str. Maior Ionescu Atanase,
nr. 37, sector 2, 021841, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ResQR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; echipamente
pentru tratareainformaţiei şi calculatoare;
software pentru calculatoare.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,

solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04049
(151) 20.06.2012
(732) FUNDATIA CONSTANTIN

POPECI, Str. Tehnicii nr. 1, judeţul
Dolj, , CRAIOVA ROMANIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540)

FORUMUL economic regional Oltenia

(591) Culori revendicate:galben, muştar,
albastru turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:150721; 270515;

290114;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04023
(151) 20.06.2012
(732) S.C. ANTIC HOROLOGIVM

S.R.L., Str. Popa Lazăr nr. 5-25,
sector 2, 021586, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HOROLOGIVM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Ceasuri.
35 Regruparea în avantajul terţilor a ceasurilor
prin intermediul magazinelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
37 Servicii de reparaţii şi întreţinere de
ceasuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04036
(151) 20.06.2012
(732) CERNAT ANISIA GABRIELA, Str.

Ceahlaul nr. 2, bl. 15, sc. A, et. 8, ap.
50, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

simigerie LUCA

(591) Culori revendicate:maro (pantone
4975C, 7414C,168C,725C), auriu, alb

  
(531) Clasificare Viena:270515; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Covrigi simpli, cu măr, cu cremwurst, cu
şuncă şi mozzarela, cu masline şi mozzarela,
susan şi mac, gogoşi, covrigi cu amestec pe
bază de cacao, covrigi cu stafide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04050
(151) 20.06.2012
(732) OPEN ENGLISH, LLC, Calles 50 y

Aquilino de la Guardia Plaza Banco
General,, PISO 14, PANAMA
PANAMA 

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

OPENENGLISH

(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de educaţie şi instruire în limbi
străine, mai exact, conducerea de programe
online neoficiale de învăţare de limbi străine,
şi furnizarea de materiale; servicii de educaţie,
şi anume, furnizarea de cursuri de instruire
pentru liceu şi distribuirea de materiale în
legătură cu aceste cursuri, furnizarea de
mijloace pentru instruire educaţională şi în
limbi străine.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04051
(151) 20.06.2012
(732) WEIQUN CONCEPT S.R.L., Str.

Baciului nr. 4, bl. 9, sc. 3, et. 3, ap. 89,
Camera 2, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ALAY ailaiyi

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04016
(151) 20.06.2012
(732) CIOCEANU MARIAN, Str.

Papazoglu nr. 1, bl. B5, ap. 3, sc. 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PRODUS RECOMANDAT DE BIO
ROMÂNIA

  
(531) Clasificare Viena:050702; 260403;

260407; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, uscate şi
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fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială;
procesarea comenzilor de cumpărare;
informaţii comerciale şi recomandări pentru
consumatori; evaluarea afacerilor; consultanţă
profesională în afaceri; informarea în afaceri;
organizarea de târguri şi expoziţii pentru
scopuri comerciale; promoţii pentru
publicitate şi vânzare; studii de marketing.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) G 2012 00001
(151) 20.06.2012
(732) ASOCIATIA VITICOLA VIN DE

SÂNTIMREU CRAMA UR, Str.
Louis Pasteur nr. 45, judeţul Bihor,
410 154, ORADEA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

SÂNTIMREU

 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 04017
(151) 20.06.2012
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

România TV NEWS

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270514;

270517; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 04018
(151) 20.06.2012
(732) S.C. RTV SATELLITE NET S.R.L.,

Str. Democraţiei nr. 28A, et. 2, judeţul
Prahova, 100558, PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

România TV

(591) Culori revendicate:alb, roşu, gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;

270517; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210) M 2012 03651
(151) 16.07.2009
(732) FERRING B.V., Polaris Avenue 144,

NL-2132 JX, HOOFDORP PAISES
BAJOS NETHERLANDS 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

SYNTESE

(300) Prioritate invocată:
 1177815/12.03.2009/BX
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi biochimice pentru
obţinerea de preparate şi substanţe
farmaceutice, produse chimice şi biochimice
pentru scopuri ştiinţifice, materii prime pentru
preparate farmaceutice.
5 Preparate şi substanţe farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATE CERERI MARCI 
 BOPI 6 din data de 21.06.2012

Referitor depozit reglementar M 2012 00057 care s-a publicat ca cerere de marca
individuala combinata  in data de 12.01.2012, solicitantul a depus in data de 6.04.2012 o
adresa prin care ne comunica ca doreste ca marca sa fie individula de certificare
conform regulamentului atasat. Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date OSIM
s-a achitat diferenta de taxa de examinare si s-a trimis solicitantului notificare rectificativa.

Referitor depozit reglementar M 2012 03874   publicat ca cerere de marca in BOPI cereri
marci nr. 6 din data de 14.06.2012, dintr-o regretabila eroare s-a omis a se publica
elementul figurativ. Pentru aceasta s-a facut corectura in baza de date  corect fiind marca
combinata cu elementul figurativ de mai jos.  












